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For vikarer, ansatte, studenter, hospitanter o.l. etter opphold i utlandet, se neste side. 

1. Helsepersonell skal unngå alle unødvendige utenlandsreiser, gjeldende karanteneregler skal følges. Meld fra 

til egen leder. Smittevernråd for ferie og reiser - FHI 

2. Ansatte hvor husstandsmedlem eller tilsvarende nære kontakter får symptomer på luftveisinfeksjon: Kan 

møte på jobb så lenge den ansatte selv er symptomfri. Husstandsmedlem kontakter sykehusets test-telefon for 

test på sykehuset (se telefonnummer nedenfor) 

3. Ansatte hvor en husstandsmedlem er i karantene grunnet nærkontakt eller reise i røde/grå områder utenfor 
Norge (Definisjoner av tilfelle og nærkontakt - FHI) Den ansatte går på jobb med bruk av munnbind. Dersom 
hustandsmedlemmet får luftveissymptomer: Den ansatte skal være hjemme til husstandsmedlemmets 
smittestatus er avklart:  

 Ved negativ test, gå på jobb, bruke munnbind i tiden husstandsmedlemmet er i karantene.  

 Ved positiv test, hjemmekarantene i 10 dager etter symptomfrihet hos den syke. Den ansatte bør da teste 
seg ca. dag 3 og dag 6-7 samt ved symptomer.  

o Dersom den som testet positiv ikke har symptomer, gjelder karantenetiden, for den ansatte, 10 
dager etter første positive test.  

 

4. Ansatte som har vært i nærkontakt med pasient mistenkt for koronavirusinfeksjon, uten bruk av 

beskyttelsesutstyr i sitt arbeid: Meld fra til egen leder, vask bar hud og skift uniform etter eksponering, den 

ansatte kan jobbe vakten ut. Dersom prøvesvaret ikke er klart før neste vakt skal den ansatte bruke munnbind 

på jobb til prøvesvaret er klart. Om pasienten tester positivt for koronavirus, skal den ansatte være hjemme i 

karantene og testes ca. dag 3 og dag 6-7 samt ved symptomer. OBS: Den ansatte kan ikke spre smitten videre 

det første døgnet etter eksponeringen. 

 

5. Ansatte som har akutt innsettende hoste, feber/feberfølelse eller tung pust: Om symptomene oppstår på 

jobb: Meld fra til egen leder, forlat sykehuset og kontakt sykehusets testtelefon. Den ansatte skal isolere seg 

hjemme til eventuelt negativt svar på testen foreligger. Er testen positiv blir den ansatte isolert i eget hjem. Er 

testen negativ holder den ansatte seg hjemme inntil symptomfrihet. Er testen negativ, men stor sannsynlighet 

for koronavirus/covid-19 infeksjon kan testen vurderes gjentatt etter 2 døgn. 

6. Akutte, lettere øvre luftveissymptomer (sår hals, snue, nysing, forkjølelse): Skal straks påføre seg munnbind. 

Kan eventuelt fullføre arbeidsdagen, men skal snarest mulig kontakte sykehusets testtelefon for egne ansatte. 

og holde seg hjemme til eventuelt negativt svar på testen foreligger.  

7. Ansatte som tidligere er testet negative for koronavirus/covid-19, men som nå/på nytt har akutt innsettende 

luftveissymptomer: Skal bli hjemme og kontakte testtelefon på nytt for testing. 

8. Ansatte som har fått påvist koronavirusinfeksjon kan komme tilbake på jobb når FHI sine kriterier for 

avisolering innfris. Se: Opphevelse av isolasjon - FHI. Det er ikke nødvendig med ny test. I følge FHI kan testen 

være positiv i lengre tid etter at man har blitt frisk, men man anses ikke smitteførende lengre.  

9. Ansatte som jobber ved flere helseinstitusjoner, for eksempel ved sykehuset og kommunal helseinstitusjon: 

Kan ha flere jobber forutsatt at den ansatte ikke har symptomer på luftveisinfeksjon eller er i karantene, og at 

gjeldende rutiner og anbefalinger for isolering av pasienter og bruk av beskyttelsesutstyr er fulgt. Den ansatte 

har ansvar for å informere både annen arbeidsgiver og sykehuset ved brudd på gjeldende rutiner hos annen 

arbeidsgiver. 

Utskriftsdato: 11.01.2021

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/?term=&h=1
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/testing-og-oppfolging-av-smittede/definisjoner-av-mistenkte-og-bekreftede-tilfeller-med-koronavirus-coronavir/
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/testing-og-oppfolging-av-smittede/opphevelse-av-isolasjon/?term=&h=1
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Kontakttelefoner for koronatesting hverdager (og ved behov, enkelte helger): 
Se prosedyre Koronavirus - prøvetaking og testing av ansatte 

 

Unntak fra karanteneregler 
Dersom det blir behov for å ta inn ytterligere personell for å dekke kritisk viktige funksjoner, kan det søkes unntak fra 
karanteneregler, se lenke under. 

 

For vikarer, ansatte, studenter, hospitanter o.l, etter opphold i utlandet. 

Smittevernråd for reise og innreisekarantene ved ankomst til Norge - FHI. 

 
1. Den ansatte er ansvarlig for å kontakte nærmeste leder 1-2 dager før oppstart i jobb. for å gjennomføre muntlig 

screening. Screeningspørsmål covid-19 før adgang til SSHF . 
a.  Dersom den ansatte svarer ja på spørsmål 1, 2 eller 3, se s. 1. 

2. Dersom den ansatte svarer ja på spørsmål 4 gjelder:   

a. Ansatte som har vært i gule land/områder siste 10 dager, skal gå med munnbind på jobb i 10 dager etter 

hjemkomst og ha en mindre enn 48 timer gammel negativ virustest, før arbeidsstart. I tillegg skal de retestes 

3-5 dager etter første test, deretter hver 3. dag, dersom det er mindre enn 10 dager siden 

hjemkomst/ankomst.  

b. Ansatte/personell som har vært i røde/grå land/områder må ved arbeidets begynnelse enten:  
- ha gjennomført 10 dagers karantene,  
eller  

- ved innvilget søknad om karantenefritak følges krav som punkt 2a. 

Personer som får karantenefritak på jobb vil fortsatt ha karantene utenfor jobb. Disse personene må 

forholde seg til dette på fritid, og også under transport til og fra sykehuset. Avstand, karantene og isolering - 

FHI 

Ansatte som skal gå med munnbind på jobb grunnet karantenefritak, skal ikke gå i kantina, og skal oppholde seg 
minst 2 meter fra andre når munnbindet ikke er på, som for eksempel i lunsjen. 

 

3. Karantene og annen oppfølging gjelder ikke for personer som i løpet av de siste 6 måneder har gjennomgått 
covid-19, dokumentert ved PCR for SARS-CoV-2. Påvist antistoff mot koronavirus gir for tiden ikke fritak fra 
karantene. 

 

 
Kryssreferanser 

I.1.8.BERINF-5 Koronavirus (Covid -19) - Retningslinje for disponering av ansatte 
I.1.8.BERINF-8 Koronavirus - unntak fra karanteneplikt 
I.1.8.BERINF-9 Koronavirus - unntak fra karanteneplikt - søknadsskjema 
I.1.8.BERINF-10 Koronavirus - prøvetaking og testing av ansatte 
I.1.8.BERINF-13 Koronavirus - prosjektnummer på timelister i GAT 
I.1.9.3.6-19 Screeningspørsmål covid-19 før adgang til SSHF 

 

Eksterne referanser 
Definisjon av nærkontakter til personer som har fått påvist covid-19 - FHI 
Smittevernråd for reise og innreisekarantene ved ankomst til Norge - FHI.   
 

 

Utskriftsdato: 11.01.2021

http://kvalitet2.sshf.no/docs/pub/dok50369.pdf
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/?term=&h=1
http://kvalitet2.sshf.no/docs/pub/dok50758.pdf
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/?term=&h=1
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/?term=&h=1
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/avstand-karantene-og-isolering/
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/avstand-karantene-og-isolering/
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